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Kees Kweekel, Manager Body Repair & Fleet, General Motors Benelux:

“We kunnen veel opsteken 
van Glasurit”

Ook Opel onderkent het belang van topkwaliteit 
schadeherstel. Een belang dat General Motors con-
creet vertaalt in het nieuwe Opel Erkend Schadeherstel-
netwerk. Waarborg voor schadeherstel dat gelijke tred 
houdt met de innovatieve techniek in auto’s van het 
merk Opel. Een kwaliteitsslag waarbij Opel een samen-
werking is aangegaan met Glasurit. Concreet betekent 
dit dat Glasurit voor schadeherstel voor het merk Opel 
binnen het eigen Opel Erkend Schadeherstel officieel is 
benoemd tot ‘preferred’ supplier. 

Kees Kweekel is binnen General Motors werkzaam als Manager Body Repair 
& Fleet en is vanuit die functie verantwoordelijk voor het Opel Erkend Schade-
herstelnetwerk in Nederland. Hij schetst de recente historie: “Glasurit is offi-
cieel preferred supplier geworden voor het Opel Erkend Schadeherstelnetwerk. 

Kees Kweekel, 
Manager Body Repair & Fleet, 
General Motors
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Daar ligt een reden aan ten grondslag. Twee jaar ge-
leden hebben we het initiatief genomen binnen GM 
om het bestaande Opel Erkend Schadeherstel nieuw 
leven in te blazen.”

Adequaat antwoord op razendsnel 
innoverende techniek
“Door een aantal recente marktontwikkelingen heb-
ben we besloten het Opel Erkend Schadeherstel 
in een nieuwe vorm te gieten. Het nieuwe vehikel 
hiervoor hebben we het Opel Erkend Schadeherstel 
(OES) genoemd. De reden voor die stap? De innova-
tieve techniek die in auto’s van het merk Opel wordt 
toegepast, wordt steeds complexer. Voor één merk 
is dat al een uitdaging, laat staan voor alle merken 
die je met schade in huis krijgt. Deze technische ont-
wikkelingen zijn van dien aard dat GM heeft beslo-
ten tot het op Europees niveau oprichten van een 
specifiek Opel Erkend Schadeherstelnetwerk. Dit zijn 
streng geselecteerde en gekwalificeerde schadeher-
stelbedrijven die zich met onze toestemming en on-
dersteuning toeleggen op schadeherstel voor het 
merk Opel.”

Invulling op basis van Nederlandse situatie
Hoewel het Opel Erkend Schadeherstel per Europees 
land kan verschillen voor wat betreft de invulling van 
het concept, beperkt Kees zich binnen de context van 
dit interview tot de Nederlandse situatie: “In elk land 
rollen we het concept net iets anders uit, dat mag 
duidelijk zijn. We passen ons daarbij aan de situatie 
in dat land aan. In Nederland zie je een zeer profes-
sionele en gespecialiseerde branche voor schade-
herstel, vooral uitgevoerd door universele schade-
herstellers. Wij gaan die structuur die voornamelijk 
door de verzekeraars is ontstaan niet dwarsbomen, 
maar liften daar op mee met ons concept. Veel Opel-
dealers in Nederland hebben geen schadeherstel 
meer in huis. Dat is een typische Nederlandse situ-
atie. Deze dealers hebben dit schadeherstel vaak 
uitbesteed of hebben een bedrijfsmatige link met 
een schadehersteller. Deze dealers kunnen de scha-
dehersteller waarmee ze zaken doen en waarin ze 
vertrouwen hebben, bij ons aanmelden. Kortom, de 
dealer moet daartoe het initiatief nemen.”

Gedetailleerd eisenpakket
“Vervolgens komen wij vanuit Opel met ons gede-
tailleerde eisenpakket. Als die aangemelde autoscha-
dehersteller daar aan kan voldoen, verdient deze 
een plek in ons Opel Erkend Schadeherstelnetwerk. 
Hiertoe reiken we de schadeherstelbedrijven die 
mee willen doen een specifiek trainingsprogramma 
aan. We gaan hiermee een beetje tegen de stroom 
in autoland in, omdat we de dealer in dit proces een 
prominente rol geven. Overigens, we zullen de scha-
deherstellers die aan de eisen voldoen en toetreden 
tot het Opel Erkend Schadeherstelnetwerk op basis 
van audits regelmatig controleren om zo de geboden 

kwaliteit te waarborgen. Het Opel Erkend Schadeher-
stelnetwerk is ontwikkeld om elke reparatie volgens 
de fabrieksvoorschriften en met de voorgeschreven 
apparatuur uit te voeren. Hierdoor blijven de origi-
nele veiligheidsaspecten behouden.”

Know how van Glasurit
Bij het opzetten van het Opel Erkend Schadeherstel-
netwerk maakt Kees dankbaar gebruik van de kennis 
van Glasurit: “We staan altijd open voor know how 
die andere marktpartijen van schadeherstel hebben. 
Glasurit is voor ons zo’n partij. Ze staan enerzijds 
middenin in de markt van schadeherstel met hun 
autolakken, anderzijds kunnen ze neutraal oorde-
len doordat ze geen invloed hebben op de schade-
stroom.”

Geen star maar een flexibel concept
Inmiddels telt het Opel Erkend Schadeherstelnet-
werk 53 streng geselecteerde en toegelaten scha-
deherstelbedrijven voor in totaal 125 dealers: “Er is 
geen planning voor de toekomst, maar het is realis-
tisch te veronderstellen dat het aantal deelnemende 
schadeherstelbedrijven zou kunnen oplopen tot 70 
of zelfs 75. We kijken heel goed naar de geboden 
kwaliteit en meten die voortdurend. Maar tegelijker-
tijd is het geen star concept en veren we mee met 
de ontwikkelingen in de markt. Dat betekent dat we 
nooit tornen aan de geboden kwaliteit in schadeher-
stel voor Opel, maar wegingen kunnen toekennen 
aan normeringen. Al naar gelang de marktomstan-
digheden wijzigen kunnen we die wegingen ook 
mee wijzigen. In die zin is het concept een materie 
in beweging.” Het moederbedrijf van Opel is GM. 
Kees Kweekel: “Het hoofdkantoor stuurt het Opel 
Erkend Schadeherstel programma Europees aan en 
kijkt positief naar de uitrol van dit concept zoals ik 
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dit heb geschetst voor Nederland. Sterker nog, we 
constateren dat het hoofdkantoor delen van onze 
Nederlandse aanpak overneemt en implementeert 
binnen het concept zoals dat wordt uitgerold in an-
dere Europese landen.”

Kwaliteit van Glasurit zal zich bewijzen
Dan komt Kees nog even terug op het feit dat  
Glasurit preffered supplier is voor het Opel Erkend 
Schadeherstelnetwerk: “Er is voor de deelnemende 
schadeherstelbedrijven geen verplichte afname van 
de producten van Glasurit. Door de samenwerking 
zal de naam Glasurit regelmatig vallen bij onze le-
den, maar we kiezen voor de zachte benadering. Uit-
eindelijk geloof ik dat de kwaliteit van Glasurit zich 
zal bewijzen bij de deelnemende Opel Erkende scha-
deherstelbedrijven.” Maar Kees ziet nog een ander 
voordeel in de samenwerking met Glasurit: “Ze ken-
nen de specifieke problematiek van schadeherstelbe-
drijven heel goed én hebben daar oplossingen voor. 
Met die oplossingen zijn we binnen ons schadeher-
stelnetwerk in staat voortdurend slagen te maken in 
de verbetering van de efficiency. De diensten die Gla-
surit aanbiedt kunnen onze dealers goed gebruiken 

en om die reden hebben wij dan ook afgesproken 
dat Glasurit voor Opel Erkend Schadeherstel onder 
andere de audits gaat verzorgen. ‘Netwerkplanning’, 
een nieuwe dienst die wij al gebruiken, is ontwikkeld 
voor auto-importeurs en dealerholdings en omvat 
een breed scala aan efficiencyverhogende diensten. 
Werkplaatstarieven staan onder druk, hoe efficiënter 
we werken, hoe beter. Het gaat uiteindelijk om het 
rendement van onze dealers. Ik ben ervan overtuigd 
dat Glasurit ons daarbij gaat helpen. Daarmee berei-
ken we ook dat we voor de verzekeraars de schade-
last nog verder kunnen drukken.”
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Dienst netWerkplanninG hulp voor importeur 
en DealerholDinG bij schaDeherstelactiviteiten

Auto-importeurs en dealerholdings 
die een eigen schadenetwerk 
willen vormen of hun bestaande 
netwerk willen optimaliseren, 
kunnen nu speciale ondersteuning 
krijgen van Glasurit. Met de nieu-
we dienst ‘Netwerkplanning’ stelt 
Glasurit haar kennis en ervaring 
op het gebied van schadeherstel 
beschikbaar aan organisaties die 
actief willen worden op het gebied 
van autoschadeherstel of deze 
verder willen professionaliseren.

De dienst Netwerkplanning biedt een 
breed scala aan efficiency-verhogende 
diensten aan importeurs en dealers en 
is bij uitstek geschikt voor het opzetten 
van een merkgericht schadeherstel-
netwerk. Met deze dienst, onderdeel 
van een Europees programma, kan 
de importeur of de dealerholding haar 
activiteiten uitbreiden en bijvoorbeeld 
ook de verkoop van nieuwe auto- 
onderdelen waarborgen.

Verschillende importeurs hebben 
plannen om de autoschademarkt te 
betreden. Glasurit kan met de dienst 

Netwerkplanning vanaf het begin be-
hulpzaam zijn bij het in kaart brengen 
van de marktpotentie binnen de gege-
ven regio, het maken van calculaties 
voor het benodigde aantal bedrijven 
binnen het netwerk en de capaciteit 
per bedrijf. Daarnaast kan de impor-
teur of dealerholding rekenen op 
ondersteuning bij het opstellen van 
de diverse voorwaarden waaraan de 
autoschadebedrijven moeten voldoen 
alsmede de opzet, de uitvoer en de sa-
menstelling van de op te richten auto-
schadeherstelbedrijven.
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Toyota kan als eerste gebruik maken van de recent ge-
introduceerde blanke en extreem krasbestendige lak, 
de door Glasurit ontwikkelde HS-Klarlack 925-2002.
Na twee jaar researchwerk heeft Glasurit deze spe-
ciaal voor Toyota ontwikkelde lak vrijgegeven voor 
de reparatie van extreem krasvaste OEM-lakken van 
Toyota, met name voor de Lexus. Het nieuwe product 
voldoet aan alle specifieke eisen van Toyota, van de 
enorme krasbestendigheid en het duurzaam behoud 
van de glansgraad tot en met goede toepasbaarheid 
bij SpotRepair.

Reflowtechnologie laat molecuulketens 
samentrekken
De nieuwe HS-Klarlack heeft een glansbehoud van 
meer dan 80 procent, zelfs na een XENON-verwe-
ringstest van 400 uur en een AMTEC-krastest. Volgens  
de verantwoordelijke productontwikkelaar bij BASF 
Coatings is dit te danken aan de nieuwe ‘reflowtech-
nologie’. De blanke lak bestaat uit met elkaar verbon-
den molecuulketens die een netwerk vormen, welke 
zich na een beschadiging weer samentrekken en de 
schade weer gladmaken. Wasborstels, steenslag en 

strooizout laten zo duidelijk minder sporen achter dan 
op een gewone reparatielak.

Eenvoudig te verwerken VOC-lak
Met een VOC-gehalte van 405 g/l is het gelukt om het 
gebruik van oplosmiddelen in lakproducten nóg ver-
der te beperken en voldoet deze nieuwe krasherstel-
lende blanke lak aan de Europese wetgeving. Het is 
te gebruiken met de watergedragen lakken uit de  
90 Serie van Glasurit, eenvoudig te verwerken met de 
standaardtechnieken en perfect te gebruiken met onze 
nieuwe harder 929-2002 en de 
standaardtoevoegingen.

Wereldwijde samenwerking met Kia Motors

kia motors kiest voor lakken 
én Diensten van Glasurit
Om zeker te zijn van de hoogste kwaliteit bij schadeher-
stel van hun auto’s werkt het wereldwijde aftersales-
netwerk van Kia Motors vanaf nu samen met Glasurit. 
De samenwerking omvat niet alleen de levering van 
laksystemen voor schadeherstel, zoals de succesvolle 
watergedragen Glasurit 90 Serie. Ook een omvangrijk 
dienstenpakket is onderdeel van de overeenkomst. 
Hiermee wil Kia Motors de efficiëntie binnen het scha-
deherstelnetwerk wereldwijd verbeteren. 

Met een speciaal ontwikkeld trainingsprogramma on-
dersteunt Glasurit het internationale dealernetwerk 
bij het opleiden van enkele honderden medewerkers 
van de (schadeherstel)bedrijven van het dealernet-
werk van Kia Motors. Deze samenwerking met Kia 
Motors illustreert dat autofabrikanten Glasurit niet 
alleen waarderen als lakleverancier, maar ook steeds 
meer als partner met een uitgebreid dienstenpakket.

De extreem lange garantie van Kia Motors op de ge-
hele auto, inclusief carrosserie en lak, is alleen mo-
gelijk als men focust op kwaliteit. De wereldwijde sa-
menwerking met Glasurit geeft aan dat de Koreaanse 
autobouwer, die inmiddels een achtste plaats inneemt 
bij het aantal verkochte auto’s in Nederland, een rots-
vast vertrouwen heeft in onze schadeherstelproduc-
ten en diensten.

nieuw: extreem ‘krasbestendige’ lak 

innovatieve blanke lak met 
herstellenD vermoGen voor toyota



“Merkgebonden schadeherstel heeft de toekomst”

Glasurit steeDs 
meer De norm in De 
auto muntstaD Groep

De Auto Muntstad Groep telt al langere tijd onder haar 
gelederen een succesvol schadeherstelbedrijf genaamd 
Autoschade Leidsche Rijn. Door een fusie is daar op 
1 februari 2010 ook het eveneens succesvolle Sanato 
Schade uit Zeist bij gekomen. Beide bedrijven vallen nu 
onder de Auto Muntstad Groep, maar werkten ook vóór 
die fusie al geruime tijd op collegiale basis samen. 
Een gesprek met Paul de Deugd, bedrijfsleider van 
Autoschade Leidsche Rijn en Chris de Graaf, 
Aftersalesmanager van Sanato Schade te Zeist: 
“Merkgebonden schadeherstel heeft de toekomst.”

Autoschade Leidsche Rijn groeide in 11 jaar uit van 7 naar 22 medewerkers en 
Sanato Schade in Zeist telt momenteel tien medewerkers. Chris: “We werken 
al zo’n 9 jaar samen. In het verleden verzorgde Autoschade Leidsche Rijn voor 

Chris de Graaf (l.), Aftersalesmanager 
Sanato Schade Zeist en Paul de Deugd (r.),
bedrijfsleider Autoschade Leidsche Rijn
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ons de schades van Schadegarant, omdat wij die 
destijds niet kon handelen.” De fusie wordt door bei-
de mannen toegejuicht: “Deze samenvoeging schept 
wederzijds meer klanten en een groter werkgebied. 
Ook kunnen we elkaar nog meer werk toebedelen.”

Universeel herstel mét specialisatie 
in vier merken 
Paul: “Hoe we ons positioneren? We zijn universele 
schadeherstelbedrijven met als specialisatie Volks-
wagen, Audi, Seat en Skoda. Dit zijn ook de merken 
die we verkopen binnen de Auto Muntstad Groep. 
Door het schadeherstel zo goed mogelijk te doen, 
dragen we bij aan een optimale klanttevredenheid, 
waardoor diezelfde klant merktrouw blijft en weer 
terugkomt. In die cirkel speelt ons schadeherstel een 
belangrijke rol.” Chris: “We repareren hoofdzakelijk 
de auto’s van onze klanten. Normaal ziet een scha-
debedrijf zijn klant statistisch gezien één keer in de 
vier jaar. Wij zien onze klanten minimaal één keer 
per jaar, of voor onderhoud of in de showroom. We 
proberen onze klanten dan ook goed te informe-
ren dat we twee uitstekende schadebedrijven in de 
groep hebben. We houden de schade graag binnen 
de deur.” Naast het merkgebonden schadeherstel 
vissen beide bedrijven ook voor 40% van hun werk 
in de vrije markt als universeel schadehersteller.

Bijblijven, bijblijven en nog eens bijblijven
Beide schadebedrijven geven vier jaar garantie op 
schadeherstel waarbij de oorspronkelijke garantie-
bepalingen van kracht blijven: “We krijgen relatief 
jonge auto’s met schade binnen. Auto’s waarin ook 
nog eens de allerlaatste technische snufjes zijn ver-

werkt. Het is voor ons dus zaak om voortdurend bij 
de tijd te blijven om ook tegemoet te komen aan de 
eisen van fabrikant en importeur. We voldoen aan de 
laatste eisen op het gebied van gereedschap en equi-
pement. We trainen onze medewerkers voortdurend, 
ook om er voor te zorgen dat een herstelde auto ook 
weer storingsvrij de deur uit gaat. Zo resetten wij bij-
voorbeeld de elektronica van alle herstelde auto’s. 
Ook hebben we alle kennis in huis gehaald om alu-
minium te kunnen herstellen”, aldus beide heren.

Geslaagde overstap naar Glasurit
Chris de Graaf werkte al vijf jaar met Glasurit, Paul de 
Deugd is er sinds de fusie op overgestapt. Paul: “Al 
voor de fusie werkten Autoschade Leidsche Rijn en 
Sanato Schade nauw samen. Voor de fusie rond was 
hebben we daarom al het besluit genomen om col-
lectief met elkaar in te gaan kopen, ook voor de auto-
lak. Zo’n overstap naar een ander lakmerk is niet niks, 
toch is de overgang heel goed verlopen. We hebben 
bijvoorbeeld de database met alle kleurstellingen 
voor de typen auto’s overboord moeten gooien. Bij 
zo’n verandering van lakleverancier begin je feitelijk 
helemaal opnieuw. Echter, terugkijkend op de over-
stap, die ook nog eens samenviel met de hectische 
weken door alle sneeuwval eind december 2009, zie 
ik een goed verlopen proces. In drie weken kregen 
we alles weer draaiend, nu met Glasurit en naar volle 
tevredenheid.”

Gedurfde nieuwbouw in De Meern
Ondanks de economische tegenwind in Nederland, 
durft Auto Muntstad Groep het aan om nieuw te bou-
wen voor Autoschade Leidsche Rijn. 

REPORT    7



helpen verlagen. We werken er allebei mee.” Paul: 
“Klopt. Bij onze dealervestigingen hebben we de 
zogeheten Slim Schadeherstel Dagen. Op locatie 
voeren we daar SpotRepair, uitdeuken zonder spui-
ten en ruitreparaties uit, reparaties van bekleding, 
herstel van dashboards, ontgeuren, noem maar op. 
Voor die activiteiten gelden op die dagen vaste prij-
zen. Voor ons bedrijf en onze klanten is dat een groot 
succes. Van de 55 auto’s die wij hier herstellen, doen 
we er tien op basis van Slim Schade Herstel, met 
daarin dus SpotRepair. Dat geeft aan hoe belangrijk 
SpotRepair voor ons is.”

Glasurit RATIO-CONCEPT-plus
Glasurit levert tal van diensten. Zit er volgens de he-
ren een grens aan wat Glasurit zou kunnen leveren 
aan diensten? Paul: “Er zijn continu verbeteringen 
in ons vak mogelijk en als Glasurit ons daarbij kan 
helpen zou ik zeggen: graag!” Chris: “Tijdens een 
recente bijeenkomst in het kader van ons lidmaat-
schap van de Glasurit RATIO Partner Groep hebben 
wij gehoord dat Glasurit met nieuwe diensten komt. 
Op die ontwikkelingen liften we graag mee. Overi-
gens, die bijeenkomsten zijn voor ons ook heel nut-
tig om collega-schadeherstellers tegen te komen en 
bij te praten. Er is veel onderlinge collegialiteit en 
loyaliteit, merk je dan.”

Fan van Glasurit
Chris: “Ik ben fan van Glasurit en al vijf jaar een te-
vreden klant. Na de overstap destijds kwam ik van 
de hel in de hemel. Wat ze doen, doen ze goed en 
beloftes komen zij na.” Paul: “Wat ik ook belangrijk 
vind, is dat Glasurit een goed overzicht van de markt 
heeft en veel hoort, ook uit de hoek van leasemaat-
schappijen en verzekeraars. Van die kennis willen 
we graag profiteren.”

Verwachtingen op termijn
‘’Tussen nu en vijf jaar verwachten we wel dat de 
schadelast zal gaan afnemen. Auto’s worden steeds 
veiliger en preventiever uitgerust. Winterbanden, 
ABS, parkeersensoren, noem maar op. De spoeling 
wordt dunner en er zal nog steeds een sanering in de 
branche moeten plaatsvinden. Concentreren wij ons 
in die ontwikkelingen op de vier merken Audi, VW, 
Seat en Skoda, dan denken wij dat we een prima 
overlevingskans hebben”, aldus Chris en Paul.
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Paul: ”In De Meern zijn we bezig met de ontwikkeling 
van een groot Audi-centrum, het schadebedrijf Auto-
schade Leidsche Rijn én een bedrijfswagencentrum, 
alles onder één dak. We gaan naar verwachting eind  
augustus/begin september 2011 verhuizen. Een span- 
nende stap in deze lastige tijden. De directie is van 
mening dat je eenvoudigweg moet expanderen om 
mee te kunnen en in De Meern gaan we koersen op 
het grootste Audi-centrum van Nederland. Audi doet 
het zelfs in deze crisisjaren goed, maar ook onze 
schadebedrijven hebben in 2009 winst gemaakt en 
niet echt last gehad van de recessie. In die zin is de 
nieuwbouw in De Meern een logische stap en past 
die binnen het plan van Pon om in Nederland op 
strategische locaties grote en regionaal opererende 
Audi-centra te openen.”

Onafhankelijk advies
Paul: “Ik heb Glasurit mee laten kijken naar de teke-
ning van de nieuwbouw en zij hebben nuttige advie-
zen gegeven over de inrichting van de schadeher-
stel-afdeling en de spuitcabine. Hun adviezen bleken 
een bevestiging van onze plannen. Het is altijd goed 
er een onafhankelijke partner naar te laten kijken.” 
Chris: “Sanato Schade telt 450 m2, met acht produc-
tieve medewerkers. In zo’n omgeving is efficiëntie 
bijna een toverwoord. Glasurit heeft ons hiervoor de 
nodige bruikbare adviezen gegeven om die efficiën-
tie te maximaliseren. Ook bij Sanato Schade in Zeist 
wordt op dit moment de mogelijkheid van nieuw-
bouw onderzocht. We groeien daar uit ons jasje. Er 
komt in ieder geval een nieuw dealerbedrijf langs de 
A28, alle afdelingen van het dealerbedrijf gaan hier 
op termijn heen, maar zonder Sanato Schade, hier-
voor wordt een andere ruimte gezocht.”

Actief met SpotRepair
Chris is voor Sanato Schade volop actief met  
SpotRepair van Glasurit: “De meeste verzekeraars 
eisen dat je SpotRepair inzet om de schadelast te 
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Geert-Jan Wes, verkoopleider schuurtechniek Maiburg:

“voor innovatie is samen-
WerkinG met een prominente 
lakleverancier essentieel” 

Met de producten van sia Abrasives Industries, 
waarborg voor eersteklas schuurmaterialen, voegt 
Maiburg een waardevol facet toe aan de totaal-
oplossing die Glasurit haar klanten biedt. Het be-
lang van innovatie op het terrein van schuurmate-
rialen wordt steeds groter door de toepassing van 
zeer harde lakken. Glasurit en sia Abrasives Indus-
tries werken dan ook nauw samen op het terrein 
van innovatie.

Maiburg in Waalwijk is in de afgelopen 70 jaar uitgegroeid tot een 
toonaangevende importeur en groothandel in schuurmaterialen, lij-
men, plaatmateriaal en parketbenodigdheden. Momenteel werken er 
85 mensen. Geert-Jan Wes is er inmiddels zeven jaar werkzaam als 
verkoopleider voor de business unit Schuurtechniek, één van de vier: 
“Deze business unit van Maiburg richt zich met een breed en diep as-
sortiment schuurmaterialen van de gerenommeerde Zwitserse firma 

Geert-Jan Wes, 

verkoopleider schuurtechniek Maiburg



daar dan kwalitatief schadeherstel op toe te kunnen 
passen, heeft men behoefte aan schuurmateriaal 
waarmee je deze ultiem harde lakken optimaal kunt 
schuren. sia is daarop ingesprongen met de ontwik-
keling van schuurmateriaal op basis van een syn-
thetische diamantkorrel. Vanuit sia is bij de ontwik-
keling hiervan onder andere contact geweest met 
het Europese hoofdkantoor van BASF in Duitsland. 
Voor de OEM-productie van auto’s wordt hierin 
nauw samengewerkt met b.v. BMW, Mercedes en 
Volkswagen en die kennis komt ook de schadeher-
stelbranche ten goede als een auto met dit type lak 
daar met een schade belandt.”

Een innovatie: de schuurschijf 7241 siacarbon
Een andere innovatie die Geert-Jan Wes kan melden 
is de recente introductie van een nieuwe schuur-
schijf: “De nieuwe schuurschijf 7241 siacarbon van 
sia Abrasives Industries bereikt op harde materia-
len zijn beste afnamevermogen. Bovendien is zijn 
standtijd minstens twaalf keer langer dan bij de tra-
ditionele schijven. Als ander voordeel blijft het afna-
mevermogen van de niet verstoppende schijven tot 
aan de schijfwissel constant. Bij het schuren blijven 

de oppervlakken stofvrij en behouden ze uitsteken-
de ruwheidsdieptewaarden, met minimaal risico op 
doorschuren aan de randen. Deze eigenschappen 
leiden tot aanzienlijk gereduceerde materiaalkosten 
en tot belangrijke besparingen op de arbeidstijden. 
Beide verhogen het rendement van de processen. 
Onafhankelijk van de gekozen toepassing, zorgt de 
nieuwe schuurschijf voor tot nu toe ongekend mooie 
schuurresultaten. Hierdoor is de 7241 siacarbon 
ideaal voor het bewerken van harde grondlagen, ktl 
primer, krasbestendige- en uv-lakken, epoxy of het 
schuren van aluminium.”

sia Abrasives Industries op de sectoren autoscha-
deherstel, schilders, jachtbouw, houtbewerkings- 
en metaalindustrie. De sector jachtbouw is relatief 
nieuw voor ons, in schadeherstel zijn we al heel 
lang actief met schuurmaterialen.”

sia als cruciaal onderdeel van de 
totaaloplossing van Glasurit
Glasurit biedt de hoogwaardige schuurmaterialen 
van sia Abrasives Industries aan als cruciaal on-
derdeel van haar totaaloplossing. Geert-Jan Wes: 
“sia biedt alles wat de sector voor schadeherstel 
zich maar kan wensen. Voor elk soort bewerking 
is het juiste schuurmateriaal voorhanden. sia biedt 
klassieke, flexibele schuurmiddelen en volledige 
schuursystemen voor de conventionele oppervlak-
tebewerking van alle materialen. Variërend van  
schuurschijven, schuurstroken, siavlies, schuur-
rollen tot schuurbanden  en toebehoren. Daarom 
werkt Glasurit al heel lang met sia. Doordat sia zich 
voor de volle 100% richt op schuurmaterialen, kent 
dit bedrijf een ongekend onderscheidende focus en 
diepgang.”

“Glasurit biedt de 
hoogwaardige 
schuurmaterialen van 
sia Abrasives Industries
aan als cruciaal onderdeel 
van haar totaaloplossing”

Volop aandacht voor innovatie
“Door deze concentratie is er ook veel aandacht 
voor innovatie bij sia. Graag geef ik daarvan een 
voorbeeld. Lakfabrikanten ontwikkelen steeds meer 
zeer harde lakken. Dit zijn mooie en zeer krasvaste 
lakken. Maar ook een auto met een harde lak kan 
bij de autoschadehersteller komen met schade. Om 
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1. Diamond-coated net structure abrasive  

2. Pressure-equalising foam insulation

3. siafast fastening system



Overname door Bosch
Eind vorig jaar is sia overgenomen door Bosch. 
Geert-Jan Wes: “Bosch wilde graag haar assorti-
ment verbreden en naast machines ook verbruiks-
materialen voor het professionele schuren kunnen 
bieden. Daarbij richtte Bosch zich op gerenom-
meerde spelers, zoals sia. Nu kan Bosch haar klan-
ten, met de combinatie van Bosch schuurmachines  
en sia schuurmaterialen en -toebehoren, een totaal-
systeem leveren. Bosch heeft een beperkt assorti-
ment geschikte schuurmachines voor schadeherstel,    
waardoor de overname door Bosch geen invloed 
heeft op de markt van schadeherstel waarin wij ac-
tief zijn.”

Volop waardering voor producten van sia
sia blijkt in de praktijk een gewaardeerde partner 
van Glasurit, stelt Geert-Jan Wes zonder overdrij-
ving vast: “Voor schadeherstelbedrijven is het voor-
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al van belang dat zij via Glasurit een totaaloplos-
sing krijgen. We ontvangen duidelijke signalen dat 
de klanten van Glasurit onze producten, binnen dit 
systeem van totaallevering, waarderen. Voor hen 
is Glasurit hét aanspreekpunt en kunnen zij bij één 
partij alles in één keer bestellen, waardoor zij niet 
nog eens zelf hoeven te shoppen voor de bij Glasu-
rit-lakken passende schuurmaterialen. Dit voorwerk 
is door Glasurit en sia allemaal al gedaan.”
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HET IS GOED ALS VEEL AUTOFABRIKANTEN VERTROUWEN IN JE HEBBEN. 
MAAR NOG BETER ALS HET MERENDEEL DAT HEEFT.

ProFit met Glasurit.

Richtinggevend: met haar lakproducten en -systemen loopt Glasurit voorop als het gaat om approvals van 
autofabrikanten – een doorslaggevend concurrentievoordeel voor autoschadeherstelbedrijven. Want een 
OEM-approval garandeert niet alleen een hogere reparatiekwaliteit, maar waarborgt ook dat de autofabri-
kant de verantwoordelijkheid voor garantiegevallen accepteert. Profiteer ook van de eersteklas producten en 
systemen van Glasurit, zodat u kunt uitblinken bij uw klanten.

GLASURIT, GOEDGEKEURD DOOR 
TOONAANGEVENDE FABRIKANTEN.
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